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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับปญหาและแนวทางในการบริหารจัดการรถบรรทุกสินคาวิ่งเที่ยว
เปลา รวมท้ังสํารวจความตองการและความคิดเห็นของบริษัทผูใหบริการขนสงสินคาท่ีมีตอเว็บไซตการ
แลกเปล่ียนขอมูลรถบรรทุกว่ิงเท่ียวเปลา เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาและความพึงพอใจตอ
ผลสําเร็จท่ีไดจากแนวทางการบริหารจัดการรถเที่ยวเปลาในรูปแบบตางๆของผูประกอบการขนสงสินคา 
ตลอดจนวิเคราะหถึงมูลคาของเวลา ในการขนสงสินคาท่ีผูใหบริการขนสงยินดีท่ีจะจายเพ่ือแลกกับเวลาใน
การขนสงท่ีรวดเร็วขึ้น เพ่ือประโยชนนําผลท่ีไดจากการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาระบบศูนยบริหารจัดการ
ขอมูลรถบรรทุกว่ิงเที่ยวเปลาใหมีความยืดหยุนและสามารถตอบสนองความตองการของบริษัทรับจางขนสง
และเจาของสินคา  
 

คําสําคัญ:  รถบรรทุกวิ่งเท่ียวเปลา; มูลคาของเวลาในการขนสง 
 
1. บทนํา 
 ระบบการขนสงสินคาทางถนนมีบทบาทสําคัญตอการขับเคล่ือนเศรษฐกิจภายในประเทศแมวาจะมี
ตนทุนสูงกวาการขนสงรูปแบบอื่น โดยเฉพาะตนทุนท่ีเกิดจากการใชน้ํามันเชื้อเพลิง และจะเพ่ิมมากขึ้นอัน
เนื่องมาจากวิกฤติปญหาราคานํ้ามันซึ่งจะสงผลกระทบตอตนทุนโลจิสติกสของประเทศ เน่ืองจากตนทุนโลจิ
สติกสรอยละ 23.9 ตอ GDP เปนตนทุนการขนสงสินคารอยละ 12.7 (สํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ, 
2550) ดังนั้นการลดตนทุนการขนสงสินคาโดยเฉพาะตนทุนการขนสงดวยรถบรรทุกจะสงผลตอการลด
ตนทุนโลจิสติกสโดยตรง การว่ิงรถบรรทุกเท่ียวเปลานับเปนกิจกรรมท่ีไมกอประโยชนในระบบการขนสงทาง
ถนน จากขอมูลสถิติของกรมการขนสงทางบก (2547) จํานวนการเดินรถเที่ยวท้ังหมดคิดเปนการเดินรถเท่ียว
เปลาสูงถึงรอยละ 49 โดยรอยละ 92 ของจํานวนการเดินรถเท่ียวเปลาท้ังหมดเปนการวิ่งรถบรรทุกเท่ียวเปลา
ในเที่ยวขากลับ 
 งานวิจัยนี้จึงมุงเนนที่จะศึกษาเกี่ยวกับปญหาและแนวทางในการบริหารจัดการรถบรรทุกสินคาว่ิงเท่ียว
เปลา รวมท้ังสํารวจความตองการและความคิดเห็นของบริษัทผูใหบริการขนสงสินคาท่ีมีตอเว็บไซตการ
แลกเปล่ียนขอมูลรถบรรทุกวิ่งเที่ยวเปลา เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาและความพึงพอใจของ
ผูประกอบการขนสงสินคาท่ีมีตอผลสําเร็จท่ีไดจากแนวทางการบริหารจัดการรถเท่ียวเปลาในรูปแบบตางๆ 
ตลอดจนวิเคราะหมูลคาของเวลา (Value of Time; VOT) เพ่ือเปนประโยชนในการนําผลการศึกษาท่ีไดไป
ปรับปรุงและพัฒนาระบบศูนยบริหารจัดการขอมูลรถบรรทุกว่ิงเที่ยวเปลาใหมีความยืดหยุนและสามารถ
ตอบสนองความตองการของบริษัทรับจางขนสงและเจาของสินคา 
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 2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 2.1 การขนสงทางถนน 

  การขนสงทางถนนถือไดวา เปนรูปแบบการขนสง ท่ีไดรับความนิยมใช ในการขนสงสินคา
ภายในประเทศมากที่สุด จากขอมูลสถิติการขนสงสินคาภายในประเทศป พ.ศ. 2542-2550 ของกระทรวง
คมนาคม พบวาปริมาณการขนสงสินคามากท่ีสุดในแตละปเปนการขนสงทางถนนและมีอัตราการเพิ่มขึ้นตอป
เฉล่ียรอยละ 1.02 โดยในป 2550 พบวาเปนปริมาณการขนสงสูงประมาณ 428 ลานตัน คิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 85 ของการขนสงสินคาในประเทศท้ังหมด รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1 และรูปท่ี 1 
 

ตารางที่ 1: ปรมิาณการขนสงสินคาภายในประเทศแยกตามประเภทการขนสง (พ.ศ. 2542 -2550) 
หนวย : พันตัน 

ป พ.ศ. 
การขนสงสินคา 

2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 

ทางถนน 392,244 397,976 400,241 434,918 440,018 435,147 430,275 427,581 428,123 

ทางรถไฟ 9,264 9,171 8,776 8,889 10,521 12,883 11,760 11,579 11,055 

ทางน้ําภายในประเทศ 17,910 25,235 17,833 25,043 29,024 29,135 29,569 31074 31,760 

ชายฝงทะเล 21,970 23,347 19,657 24,795 22,941 27,767 28,322 29,981 30,559 

ทางอากาศ 56 57 66 56 54 53 54 48 52 

รวม 441,444 455,786 446,573 493,705 499,373 500,770 499,980 500,263 501,549 

ท่ีมา : กรมการขนสงทางอากาศ การรถไฟแหงประเทศไทย 
  ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 

 
รูปท่ี 1: สัดสวนการขนสงสินคาภายในประเทศป พ.ศ. 2550 

 
 ยานพาหนะท่ีใชในการขนสงสินคาหลัก ๆ คือ รถบรรทุก เนื่องจากสามารถบรรทุกสินคาไดในปริมาณ
มากเพียงพอตอการทําการรวบรวมและการกระจาย สามารถปรับเปล่ียนภาชนะท่ีใชบรรทุกไดหลากหลาย
ตามลักษณะของสินคา จากขอมูลสถิติจํานวนรถที่มาจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 
ปงบประมาณ 2548 – 2550  พบวาในป 2550 มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองทุกป โดยมีจํานวนรถในป 
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 2550 ท้ังหมด 0.88 ลานคัน เพ่ิมขึ้นจากป 2549 คิดเปนรอยละ 2.99% ประเภทรถที่มีจํานวนการจดทะเบียน
มากท่ีสุด คือ รถบรรทุก มีจํานวน 0.75 ลานคัน คิดเปนรอยละ 84.92 ของจํานวนรถท่ีมาจดทะเบียนตาม
กฎหมายวาดวยการขนสงทางบกทั้งหมด (สํานักงานจัดระบบการขนสงทางบก, 2550) 
  ขอมูลสถิติจํานวนรถบรรทุกในชวงป 2548 - 2550 จําแนกตามลักษณะตามกฎหมายวาดวยการขนสง
ทางบก รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.2 
 

ตารางที่ 2 : จํานวนรถบรรทุกตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกแยกตามลักษณะรถป 2548 - 2550 
รถบรรทุกไมประจําทาง รถบรรทุกสวนบุคคล 

ประเภทรถ 
2548 2549 2550 2548 2549 2550 

 กระบะบรรทุก  33,278  34,571  36,532  457,051  448,814  457,185  

 ตูบรรทุก  8,115  9,285  10,835  32,557  31,533  33,210  

 บรรทุของเหลว  1,701  1,699  1,789  12,091  12,256  12,643  

 บรรทุกวัตถอุันตราย  4,038  4,221  4,032  6,141  5,881  5,884  

 บรรทุกเฉพาะกิจ  7,946  8,448  9,484  33,895  34,231  36,238  

 พวง  9,182  10,090  10,746  27,783  30,001  33,359  

 กึ่งพวง  29,777  31,765  35,213  15,253  15,790  17,193  

 กึ่งพวงบรรทุกวัสดยุาว  105  126  136  748  728  768  

 ลากจูง  22,714  24,684  27,229  13,901  14,439  15,259  

รวม 16,856  124,889  135,996  599,420  593,673  611,739  
ท่ีมา : ฝายสถติ ิกลุมวิชาการและวางแผน สํานักจัดระบบการขนสงทางบก กรมการขนสงทางบก 
 
   จากตารางที่ 2.2 จํานวนรถบรรทุกทุก ๆ ประเภทมีอัตราการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งสะทอนใหเห็นถึง
จํานวนการขนสงท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น ในป 2550 รถบรรทุกไมประจําทางจํานวน 135,996 คัน ประเภทรถที่
มีจํานวนมากที่สุด คือ กระบะบรรทุก คิดเปนรอยละ 26.86 หรือประมาณ 1 ใน 4 ของจํานวนรถบรรทุกไม
ประจําทางท้ังหมด รองลงมาก็จะเปน กึ่งพวง และลากจูง ตามลําดับ ในสวนของรถบรรทุกสวนบุคคลจํานวน 
611,739 คัน ประเภทรถที่มีจํานวนมากท่ีสุด คือ กระบะบรรทุกเชนกัน คิดเปนรอยละ 74.74 หรือประมาณ 3 
ใน 4 ของจํานวนรถบรรทุกสวนบุคคลท้ังหมด รองลงมาก็จะเปน รถบรรทุกเฉพาะกิจ และรถพวง ตามลําดับ 
 
 
 
 

 2.4 แนวทางและวิธีการรูปแบบตาง ๆ เพ่ือการบริหารจัดการรถบรรทุกเท่ียวเปลา 
  ในระดับภาคธุรกิจไดมีหลายบริษัทท่ีพยามจะลดตนทุนการขนสงท่ีเกิดจากการวิ่งรถเที่ยวเปลาขากลับ 
โดยการบริหารการขนสงเท่ียวกลับ (Backhaul) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิเชน หางบิ๊กซีจะทําการติดตอ
ไปยังซัพพลายเออรท่ีมีโรงงานอยูบริเวณใกลเคียงกับหางรานสาขาตาง ๆ เพ่ือทําหนาท่ีรับขนสินคานําสงไป
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 ยังศูนยกระจายสินคาของตนเองแทนซัพพลายเออร นอกจากน้ียังมีบริษัทท่ีพยายามรับขนสินคาอื่น ๆ ท่ีมี
ลักษณะแตกตางกับสินคาในเที่ยวขาไป เชน บริษัทซีเมนตไทยโลจิสติกสฯ เมื่อทําการขนสงวัสดุกอสราง 
สินคาอุปโภคบริโภค ฯลฯ  ไปยังตางจังหวัด ขากลับจะพยายามรับสินคาอื่นกลับมา เปนตนวาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะรับน้ําตาล เปลือกไมยูคาลิบตัส ฯลฯ กลับมา สวนภาคเหนือจะรับถานหินลิกไนตกลับ 
การรับขนสินคาขากลับลักษณะนี้ไดสงผลใหตนทุนการขนสงรวมถึงตนทุนของเชื้อเพลิงท่ีเขามาใน
โรงงานผลิตปูนซีเมนตลดลง (ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์, 2550) 
  นอกจากนี้ยังมีการมีการนําแนวทางความรวมมือเปนพันธมิตรรวมขนสงเฉพาะรถเที่ยวเปลาโดย
รวมมือกับผูประกอบการขนสงท่ีมีทิศทางการขนสงท่ีตรงขามกันทําการขนสงรวมกัน ซึ่งวิธีการน้ีบริษัทนิ่มซี่
เส็งขนสง 1998 จํากัดไดนําไปปฏิบัติและประสบผลสําเร็จอยางมาก โดย อุดม สุวิทยศักดานนท  กรรมการ
ผูจัดการบริษัทฯ ไดใหสัมภาษณไวในหนังสือพิมพมติชน (2550) เกี่ยวกับการเปนพันธมิตรกับผูประกอบการ
ท่ีมีทิศทางการขนสงท่ีตรงกันขามกันนั้นวาเปนการรวมมือท่ีไดรับผลประโยชนรวมกันท้ังสองฝาย บริษัท
พันธมิตรสามารถสรางรายไดจากการเดินรถบรรทุกเท่ียวเปลาขากลับ และสามารถลดจํานวนการวิ่งรถเท่ียว
เปลาลงได สวนบริษัทนิ่มซี่เส็งฯ เองก็สามารถประหยัดตนทุนการขนสงแตยังสามารถรักษาระดับการ
ใหบริการไดดังเดิม  
 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบศูนยขอมูลรถบรรทุกเท่ียวเปลาเพ่ือสนับสนุนใหผูใหบริการและ
ผูใชบริการรถบรรทุกขนสงสินคาสามารถแลกเปล่ียนและใชขอมูลท่ีเกี่ยวกับการขนสงรวมกันผานเว็บไซตซึ่ง
เปนอีกหน่ึงแนวทางสนับสนุนการแกปญหาและลดจํานวนการเดินรถบรรทุกเท่ียวเปลาท่ีมีในปจจุบัน ซึ่ง
สามารถดูตัวอยางเชนไดจาก www.transportbot.com (2550) และ www.thaitruckcenter.com ท่ีดําเนินการ
โดยกรมการขนสงทางบก (2547) 
 Garrido, (2007) ไดทําการศึกษาและพัฒนาแบบจําลองเพื่อใชในการจัดซ้ือจัดจางบริการขนสงท่ีรวม
การขนสงเที่ยวเปลาเขารวมดวยผานการประมูลระบบอิเล็กทรอนิกส โดยในการศึกษาจะจําลองสถานการณ
การประมูลท่ีบริษัทผูขนสงและผูวาจางนั้นสามารถเปนไดท้ังผูเสนอราคาและผูจัดประมูล โดยเกณฑในการ
ตัดสินใจเลือกบริษัทขนสงของผูวาจางจะพิจารณาจากราคาคาบริการที่ต่ําท่ีสุดซึ่งจะเปนราคาท่ีต่ํากวาราคา
ตลาดปกติหรือเปนราคาท่ีเกิดจากตนทุนสวนเพิ่มท่ีเกิดจากการใหบริการขนสงสินคาเท่ียวนั้น ผลจาก
การศึกษาพบวา สามารถลดจํานวนการขนสงเท่ียวเปลาและตนทุนการขนสงโดยเฉล่ียภายในโครงขายการ
ขนสงลงได 
 กรีฑา จุฬานนท, (2549) ไดเสนอแนวทางในการเพิ่มรายไดจากรถบรรทุกว่ิงเปลาของอุตสาหกรรม
การขนสงรถยนต โดยรูปแบบการศึกษามุงเนนการดัดแปลงโครงสรางภายในของรถเทรลเลอรซึ่งไมสงผล
กระทบใดๆ ตอโครงสรางพ้ืนฐานเดิมของตัวรถ ใหสามารถรองรับสินคาชนิดอื่นในการวิ่งรถเที่ยวขากลับได 
ผลจากการศึกษาพบวาสามารถลดจํานวนการวิ่งรถเที่ยวเปลา อีกท้ังยังสามารถเพ่ิมรายไดใหกับบริษัทขนสง
รถยนตไดโดยการเปล่ียนรถบรรทุกเท่ียวเปลาใหเปนรถบรรทุกเท่ียวหนักในเที่ยวขากลับ 
 ธนากร  ตันวงศวาล, (2551) ไดเสนอแนวทางความมือทางธุรกิจโดยการจัดเสนทาง ตารางการขนสง 
และจัดตั้งศูนยบริหารขอมูลการขนสง เพ่ือลดจํานวนรถบรรทุกเท่ียวเปลาของกลุมธุรกิจการขนสงประเภท
เศษเหล็กในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก ซึ่งพบวาอัตราการสูญเสียในการขนสงสินคาท่ีเกิดขึ้นเกิดจากการบรรทุก
ขนสงสินคาแบบไมเต็มคันและเกิดการว่ิงรถเที่ยวเปลาในการใหบริการแกลูกคา จากแนวทางดังกลาวสามารถ
ลดการวิ่งเท่ียวเปลาไดถึงรอยละ 78 อีกท้ังยังสามารถลดการขนสงสินคาแบบไมเต็มคันไดถึงรอยละ 73  
สามารถลดตนทุน และทําใหเกิดการประหยัดพลังงานจากการวิ่งรถเที่ยวเปลาเปนอยางมาก 
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  ยศจิรา วองวิทย, (2542) ไดวิเคราะหหามูลคาของเวลาในการขนสงสินคาของบริษัทในนิคม
อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพัฒนาใหอยูในรูปแบบจําลอง Logit และตัวแปรท่ีใชอธิบาย
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกทางเลือกประกอบดวย คาใชจายในการขนสงสินคา เวลาในการเดินทาง การ
ขนสงสินคาไมตรงเวลา และความเสียหายของสินคา ในการคํานวณหามูลคาของเวลาไดแบงกลุมตามประเภท
สินคาออกเปน 5 กลุมพบวามูลคาของเวลาในการขนสงสินคาของแตละกลุมเปนดังนี้ กลุมสินคาวัสดุ
สวนประกอบเพื่อกระบวนการผลิต 344 บาทตอชั่วโมง กลุมสินคาชิ้นสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
กระบวนการผลิต 209 บาทตอชั่วโมง กลุมสินคาสําเร็จรูป 295 บาทตอชั่วโมง กลุมสินคาอิเล็กทรอนิกส 305 
บาทตอชั่วโมง และกลุมบริษทัรับจางขนสงสินคา 505 บาทตอชั่วโมงตามลําดับ และผลจากการสํารวจทัศนคติ
ของผูขนสงและบริษัทรับจางขนสงสินคาทําใหทราบวาการประหยัดเวลาในการขนสงมีความสําคัญเปนอยาง
มาก เน่ืองจากประโยชนท่ีเกิดจากการประหยัดเวลาทําใหเกิดการใชประโยชนจากรถบรรทุกมากขึ้น สามารถ
ลดคาใชจายในการขนสงสินคาอีกท้ังยังสามารถสรางความนาเชื่อถือในการขนสงสินคาเพ่ิมมากขึ้น 
 
3. วิธีการดาํเนินงานวิจัย 

3.1 การเก็บรวบรวบและวิเคราะหขอมูล 
  ขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหครั้งนี้ไดทําการสอบถามบริษัทขนสงสินคาในจังหวัดชลบุรีจํานวน 35 
ราย โดยแบงการวิเคราะหแบงเปน 2 สวน คือ สวนแรกจะเปนการวิเคราะหพฤติกรรมการขนสง ผลกระทบ
จากการเกิดการเดินรถบรรทุกเท่ียวเปลาและแนวทางในการบริหารจัดการ ตลอดจนความพึงพอใจตอ
ผลสําเร็จท่ีไดจากแนวทางการจัดการรถบรรทุกว่ิงเที่ยวเปลาในรูปแบบตางๆ ของผูประกอบการขนสงสินคา 
รวมถึงสรุปขอคิดเห็นและความตองการตางๆ ของบริษัทผูใหบริการขนสงสินคาท่ีมีตอเว็บไซตการแลกเปล่ียน
ขอมูลรถบรรทุกว่ิงเท่ียวเปลา และสวนท่ีสองจะเปนการวิเคราะหตนทุนและมูลคาของเวลาในการขนสง  

3.2 การคํานวณหามูลคาของเวลาในการขนสง 
  การวิเคราะหมูลคาของเวลาจะเปนการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบจากพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกเสนทางการขนสงสินคา 3 กลุมแบงตามระยะทางการขนสง ไดแก (1) ระยะทาง 300-500 กิโลเมตร (2) 
ระยะทาง 150-300 กิโลเมตร และ(3) ระยะทาง 500-800 กิโลเมตร โดยพัฒนาใหอยูในรูปแบบของ
แบบจําลอง Logit และขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหไดมาโดยใชเทคนิค Stated Preference (SP) ซึ่งเปนวิธี
การศึกษาการตัดสินใจภายใตสถานการณท่ีสมมติขึ้นมา ตัวแปรที่ใชอธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ประกอบดวย ตนทุนคาขนสงท่ีเพ่ิมขึ้นจากการเก็บคาผานทาง และระยะเวลาที่ใชในรวมทั้งประเภทถนนดวย 
ยกตัวอยางเชน ถนนที่มีพ้ืนผิวเรียบจะใชระยะเวลาในการขนสงสินคานอยกวาถนนท่ีมีพ้ืนผิวขรุขระ หรือถนน 
4 เลนสมีเกาะกลางใชระยะเวลาในการขนสงสินคาเร็วกวาถนนสองเลนสไมมีเกาะกลาง เปนตน อยางไรก็ตาม
ทางผูวิจัยไมไดพิจารณาตัวแปรของประเภทถนนโดยตรง แตจะพิจารณารวมอยูในรูปแบบของเวลาในการ
เดินทาง ซึ่งเราสามารถเขียนฟงกชันความพึงพอใจ (Utility Function) ไดดังนี้ 
 
 
    iitiici TimeCostU ββ +=       (1) 
 

โดยท่ี  iU  คือ ความพึงพอใจที่บริษัทผูใหบริการขนสงจะไดรับจากการเลือกใชเสนทางการขนสง 
   ในชวงระยะทางที่ i  
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   iCost  คือ ตนทุนคาขนสงในการเลือกเสนทางการขนสงใด ๆ (บาท) 

  iTime คือ ระยะเวลาที่ใชในการขนสง (นาที)  

  icβ  คือ คาสัมประสิทธิ์ท่ีแสดงถึงอิทธิพลของตนทุนคาขนสงท่ีเพ่ิมขึ้นในชวงระยะทางที่ i  

  itβ  คือ คาสัมประสิทธิ์ท่ีแสดงถึงอิทธิพลของระยะเวลาในการขนสงในชวงระยะทางที่ i  
 
 การคํานวณหามูลคาของเวลา เปนการหาอัตราผลตางของความพอใจ (Trade-Off Ratio) ระหวาง
คาใชจายและเวลาในการเดินทาง ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้  
 

    ic

it
iVOT

β
β

=
        (2) 

 
4. ผลการศึกษาวิจัย 

4.1 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการขนสง 
  ผลการวิเคราะหลักษณะและปริมาณการขนสงสินคาของบริษัทผูใหบริการขนสงสินคาท่ี
ทําการศึกษาจํานวน 35 บริษัท แสดงดังตารางที่ 3 และ 4 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 3: ลักษณะของบริษัทขนสงสินคา 
สัดสวนของประเภทรถบรรทุก 

ของกลุมตัวอยาง 
รอยละ 

การรับขนสินคา 
รอยละ 

รูปแบบการทําสญัญา 
4 
ลอ 

6 
ลอ 

10 
ลอ 

10 ลอ 
มีหางพวง 

รถ 
หัวลาก 

จากเจาของ
สินคาโดยตรง 

รับชวง 
การขนสง 

ราย 
เท่ียว 

1-3 ป >3 ป 

9.8 10.7 2.4 0.9 27.2 70 30 25.7 54.3 20.0 

 
 จากตารางท่ี 3 พบวา รถบรรทุกท่ีบริษัทผูใหบริการขนสงในกลุมตัวอยางมีไวในครอบครองโดย
สวนมากคือ รถหัวลากหรือรถเทรลเลอร รถบรรทุกหกลอ สี่ลอ สิบลอ และสิบลอมีหางพวงตามลําดับ การรับ
ขนสงสินคาสวนใหญจะรับจากเจาของสินคาโดยตรง โดยรูปแบบของสัญญารับขนจะระบุชวงเวลาระหวาง 1 – 
3 ป รองลงมาก็จะเปนแบบรายเที่ยว และระบุชวงเวลามากกวา 3 ปขึ้นไป 
 
 
 

ตารางที่ 4: ปรมิาณการขนสงสินคาจากการสํารวจแยกตามชนิดสินคา 

ปริมาณการขนสงจากการสํารวจ 
(ตัน/ป) กลุมสินคา ประเภทสินคา 

จํานวน 
บริษัท 

สูงสุด ตํ่าสุด คาเฉลี่ย 
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 สินคาบรรจุตู อาหารสตัว 
อะไหลรถยนต 
เม็ดพลาสติก 
ชิ้นสวนยานยนต 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
ลวดทองแดง 
สินคาท่ัวไป 

3 
4 
3 
8 
3 
1 
6 

43,500,00 
28,200,00 

100,000 
184,560 
75,000 
15,000 
24,000 

1,000 
250,000 
100,000 

1,080 
1,000 

15,000 
3,960 

32,625,250 
17,020,000 

100,000 
51,730 
38,000 
15,000 

12,516.5 
สินคาบรรจุตู 
ควบคุมอุณหภมูิ 

ผักผลไม 
อาหารแชแข็ง 

1 
1 

2,000 
1,000 

2,000 
1,000 

2,000 
1,000 

สินคา Unit Load รถยนต 
อุปกรณขุดเจาะน้ํามัน  
รถแบ็คโฮ/แทรคเตอร 
รถราง 

1 
1 
2 
1 

120,000 
1,500 

24 
22 

120,000 
1,000 

24 
22 

120,000 
1,250 

24 
22 

สินคาเทกอง เหล็ก 
สินคาอื่น ๆ 
เศษเหล็ก 

2 
2 
5 

720,000 
166,000 
50,000 

164,250 
6,000 

50,000 

361,416.7 
86,000 
50,000 

สินคาเฉพาะกรณ ี กาซ/เคมีภัณฑ 3 18,000 18,000 18,000 
เครื่องใช 
ในครัวเรือน 

เครื่องซักผา 
สุขภัณฑหองน้ํา 

1 
1 

9,000 
9,000 

9,000 
9,000 

9,000 
9,000 

 
 ตารางท่ี 4 ปริมาณการขนสงสินคาสูงสุดเปนสินคาท่ีอยูในกลุมสินคาบรรจุตูคอนเทรนเนอร แตท้ังนี้
ปริมาณการขนของสงสินคาประเภทเดียวกันมีความแตกตางกันอยางมาก ท่ีเปนเชนนี้เพราะวากลุมตัวอยางที่
ทําการศึกษาสวนมากจะรับขนสินคามากกวาหนึ่งประเภทและแตละประเภทจะมีสัดสวนการรับขนไมเทากัน
ท้ังนี้ขึ้นอยูกับนโยบายการรับขนสงของบริษัทเปนหลัก 
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 4.2 ผลการวิเคราะหสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางในการลดจํานวนรถบรรทุกเท่ียวเปลา และความ
พึงพอใจของบริษัทผูใหบริการขนสงตอผลสําเร็จในการลดจํานวนรถบรรทุกเท่ียวเปลา 
 ผลจากการสํารวจแสดงดังตารางท่ี 5 และ 6 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 5: ผลกระทบท่ีเกิดจากปญหาการวิ่งรถเท่ียวเปลาและแนวทางในการแกไข 

ผลกระทบจากการเดินรถบรรทุกเท่ียวเปลา แนวทางการบริหารจัดการ 

- เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงโดยสูญเปลา 
- ความสามารถในการใชประโยชนจากรถบรรทุกได

ไมเต็มท่ี 
- ตนทุนการขนสงเพ่ิมสูงขึ้น 

- หาสินคาท่ีมีความตองการขนสงไปในทิศทาง
เดียวกันในพ้ืนท่ีท่ีใกลเคียงมาเติมเต็มระวาง
บรรทุก 

- รวมเปนพันธมิตรขนสงรวมกับผูขนสงรายอื่นท่ี
มีการขนสงสินคาในทิศทางตรงกันขามเพ่ือ
รองรับความสามารถในการหาสินคาใหกับรถว่ิง
เท่ียวขากลับ 

- รวมเปนพันธมิตรขนสงรวมกับผูขนสงรายอื่นท่ี
มีทิศทางและพ้ืนท่ีการจัดสงเดียวกันใชในกรณี
ท่ีมีสินคาเหลือจากการบรรทุกจัดสง  

- วางแผนการขนส ง  เชน  การ จัด เสนทาง 
ตารางเวลาในการขนสง ฯลฯ เปนตน เพ่ือให
เกิดการประหยัดเวลาในการขนสงและทําการ
เพ่ิมรอบการขนสงใหมากขึ้น 

- ความสามารถในการแขงขันลดลงเนื่องจากการ
อัตราคาบริการขนสงท่ีแพงมากข้ึน 

- ใหความสําคัญตอระยะเวลาในการขนสงท่ี
รวดเร็วและสรางความนาเชื่อถือในการบริการ
ใหมากยิ่งขึ้นประกอบกับพยายามลดตนทุนการ
ดําเนินการขนสงใหต่ําลง 

 
ตารางที่ 6: คาระดับความพึงพอใจตอแนวทางในการบริหารจัดการรถวิ่งเท่ียวเปลาของบริษัท 

ระดับความพึงพอใจ มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

รอยละ 2.9 28.6 37.1 31.4 

 
 ผลจากการสํารวจพบวา ความพึงพอใจของบริษัทผูใหบริการขนสงท่ีมีตอแนวทางในการลดจํานวน
รถบรรทุกเท่ียวเปลาอยูในระดับนอย โดยสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดรถบรรทุกเท่ียวเปลาสวนใหญเกิดจาก
ลักษณะการขนสงของบริษัทผูใหบริการขนสงเองที่ไมสามารถหาสินคาใหกับรถบรรทุกเท่ียวเปลาขากลับได 
ท้ังนี้เนื่องจากขอจํากัดหลายๆ ดาน อาทิเชน การขาดแหลงขอมูลและระบบประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
กรอบเวลาระหวางการทํางานของรถบรรทุกและความตองการขนสงสินคาในเที่ยวขากลับไมตรงกัน 
โครงสรางของรถบรรทุกเท่ียวเปลาท่ีถูกออกแบบสําหรับบรรทุกสินคาเฉพาะกรณี ระยะหางของจุดตนทาง
หรือจุดปลายทางระหวางสินคาท่ีตองการขนและรถบรรทุกในเที่ยวขากลับ รวมถึงราคาคาขนสงจากการใช
รถบรรทุกเท่ียวเปลาท่ีไมสามารถเจรจาตกลงกันไดอยางเปนธรรม 
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 4.3  ความตองการและความคดิเห็นเพ่ิมเติมของผูใหบริการขนสงตอเว็บไซตท่ีใหแลกเปล่ียนขอมูล 
รถบรรทุกว่ิงเท่ียวเปลา 
 ผลจากการสํารวจพบวา บริษัทผูใหบริการขนสงสินคาสวนใหญมีความตองการใชบริการระบบ
แลกเปล่ียนขอมูลรถบรรทุกเท่ียวเปลาเปนอยางมาก โดยมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบวาควร
จะมุงเนน 3 สวนหลัก ๆ ดังนี้ สวนแรก เกี่ยวกับลักษณะของขอมูลความตองการท่ีมีไมวาจะเปนของฝาย
บริษัทผูใหบริการขนสงหรือฝายเจาของสินคาควรครอบคลุมการขนสงสินคาทุกประเภท และท่ีสําคัญจะตองมี
การระบุรายละเอียดตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับความตองการขนสงนั้นๆ อยางชัดเจน อาทิเชน กรอบเวลาในการ
รับ-ขนสง จุดตนทาง-ปลายทาง ชื่อท่ีอยูของบุคคลท่ีสามารถติดตอได ประวัติผูเปนเจาของขอมูล ฯลฯ เปนตน 
สวนท่ีสอง เกี่ยวกับความนาเชื่อถือของระบบทั้งในเรื่องของความถูกตองและการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูล ท้ังนี้จากการสํารวจความคิดเห็นของบริษัทผูใหบริการขนสงท่ีเกี่ยวกับหนวยงานที่มีความเหมาะสมตอ
การเปนตัวกลางทําหนาท่ีบริการจัดการและแลกเปล่ียนขอมูลความตองการขนสงโดยผานระบบดังกลาวมาก
ท่ีสุดจากหนวยงานทั้งหมด 4 กลุมพบวา บริษัทสวนใหญมีความคิดเห็นวาหนวยงานที่เปนตัวแทนของภาครัฐ
มีความเหมาะสมในการบริหารจัดการขอมูลระบบรองลงมาก็เปน ศูนยวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ 
บริษัทเอกชนท่ีไมเกี่ยวของใดๆ กับการขนสงสินคา และบริษัทใหบริการรถบรรทุกขนสงเอกชน และสวน
สุดทาย เกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบโดยเฉพาะความสามารถในการจับคูความตองการขนสงสินคา
(Demand and Supply Matching) จะตองมีความยืดหยุน สามารถตอบสนองความตองการของท้ังเจาของ
สินคาและบริษัทผูรับจางขนสงไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการปฏิบัติการขนสงสินคาท่ีสามารถทําให
ท้ังสองฝายไดรับผลประโยชนรวมกัน 

4.4  ตนทุนการขนสง 
 การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวกับตนทุนการขนสงเปนสิ่งท่ีกระทําไดยากซึ่งบริษัทสวนใหญจะถือเปน
ความลับไมสามารถเปดเผยถึงตัวเลขท่ีแทจริงได ในการศึกษานี้ เราไดวิเคราะหตนทุนในการขนสงโดยอางอิง
ราคาน้ํามันท่ีประกาศโดยบริษัท ปตท. (2551) ณ วันท่ี 9 พ.ย. 2550 เทากับ 27.64 บาทตอลิตร เราพิจารณา
ตนทุนการขนสงใน 2 สวนหลักๆ ไดแก ตนทุนท่ีเกิดจากทุกสภาพไมวารถบรรทุกจะถูกใชงานหรือไม และ
ตนทุนท่ีเกิดจากการใชงานรถบรรทุกโดยจะแปรผันตามสภาพการใชงานซึ่งสวนใหญจะขึ้นอยูกับน้ําหนัก
รถบรรทุกโดยรวม และระยะทางในการเดินทางขนสงท้ังหมดท้ังเท่ียวขาไปและขากลับ ซึ่งขอมูลการเดิน
ทางการขนสงท้ังหมดของกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาเฉล่ียรอยละ 50 เปนการเดินรถบรรทุกเท่ียวเปลา  

4.5  มูลคาของเวลาในการขนสง 
 การประมาณคาพารามิเตอรและคา t-value ของแตละตัวแปรที่จะนําไปเปนองคประกอบของฟงกชัน
ความพึงพอใจนั้นไดจากการใชโปรแกรม HiLow version 1.0 ซึ่งผลที่ไดแสดงดังตารางที่ 7 

904



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 ตารางที่ 7: คาพารามิเตอรของแบบจําลอง Logit 
คาสัมประสิทธิ์ 

ระยะทาง 
ตนทุนคาขนสง ระยะเวลาในการขนสง 

ระยะทาง 150 – 300 กม. 
-0.0052 
(-1.630) 

-0.0185  
(-2.392) 

ระยะทาง 300 – 500 กม. 
-0.0020 
(-0.4335) 

-0.0129 
 (-2.793) 

ระยะทาง 500 – 800 กม. 
1.1750 

 (0.0036) 
1.1750 
(0.0029) 

หมายเหตุ:  คาในวงเล็บ () หมายถึง คา t-value 
 
 จากตารางท่ี 7 เราสามารถใชแบบจําลองพฤติกรรมการขนสงสินคาในชวงระยะทาง 150-300 
กิโลเมตร เทานั้น เน่ืองจากเคร่ืองหมายของคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตนทุนการขนสงและตัวแปรระยะเวลามี
เครื่องหมายเปนลบ ซึ่งมีความสอดคลองกับสมมติฐานในทางปฏิบัติ และคา |t-value| มีคามากกวาคา t-value 
ในตารางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 (1.282) ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวแปรมีผลตอพฤติกรรมการขนสง
สินคาอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น เราสามารถแสดงฟงกชันความพึงพอใจและมูลคาของเวลาในการขนสงสินคาได
ดังตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 8: ฟงกชันความพึงพอใจของบริษัทผูขนสงสินคาและมูลคาของเวลาในการขนสงสินคา 
ระยะทาง ฟงกชันความพึงพอใจ มูลคาของเวลา  

(บาท/นาที) 

ระยะทาง 150 – 300 กม. ii 0.0185Time0.0052Cost −−  3.56 
  
 จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวาเวลาท่ีใชในการขนสงสินคาของบริษัทมีคาเทากับ 3.56 บาทตอนาที 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ บริษัทยินดีท่ีจะจายเพ่ิม 3.56 บาทเพ่ือแลกกับเวลาในการขนสงสินคาท่ีเร็วขึ้น 1 
นาที 
 
4.  สรุปและขอเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาเกี่ยวของกับ 2 ประเด็นหลัก ๆ ท่ีเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการเดินรถบรรทุกเปลาเท่ียว
ขากลับ คือ ประเด็นแรกเปนสาเหตุท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการขนสงของผูประกอบการที่ไมสามารถหาหาสินคา
ใหกับรถบรรทุกเท่ียวขากลับได แมวาจะมีบางบริษัทท่ีนําแนวคิดการเปนพันธมิตรรวมขนสงในเที่ยวขากลับ 
หรือการรวมมือทางธุรกิจจัดตั้งศูนยบริหารจัดการขอมูลการขนสงเพ่ือรถบรรทุกเท่ียวเปลา และสามารถ
บริหารจัดการการเดินรถบรรทุกเท่ียวเปลาอยางไดผล ซึ่งสวนใหญเปนผูประกอบการรายใหญเทาน้ัน สําหรับ
ผูประกอบการรายกลางและยอมยังมีพฤติกรรมการขนสงท่ีไมสามารถหาสินคาไดอยูมาก โดยผลจากการ
สํารวจประสิทธิภาพและความพึงพอใจของกลุมบริษัทขนสงสินคาตอความสามารถในการบริหารจัดการการ
ขนสงเท่ียวเปลาพบวาขอจํากัดท่ีสงผลตอความสามารถในการหาสินคาเท่ียวขากลับ ไดแก การขาด
แหลงขอมูลและระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ กรอบเวลาในการขนสงท่ีไมตรงกันระหวางรถกับ
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 สินคา ประเภทรถท่ีใชขนสง และราคาคาขนสงท่ีไมสามารถเจรจาตกลงกันไดอยางเปนธรรม และประเด็นท่ี
สองเปนสาเหตุท่ีเกี่ยวของกับเวลาซึ่งพิจารณาจากมูลคาของเวลาในการขนสงท่ีคํานวณไดมีคาสูงถึง 3.56 
บาทตอนาทีนั้นสะทอนใหเห็นวาผูประกอบการเลือกท่ีจะวิ่งรถบรรทุกเปลาในเท่ียวขากลับเพ่ือแลกกับรายไดท่ี
เพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมรอบการขนสงเท่ียวหนกัเปนหลัก  
 จากสองประเด็นท่ีเปนสาเหตุของการปญหาการเดินรถบรรทุกเท่ียวเปลาขางตน สามารถลดหรือขจัด
ออกไปได หากผูประกอบการสามารถรับรูถึงความตองการขนสงสินคาท่ีเกิดขึ้น ณ ท่ีใดท่ีหนึ่งแบบทันทีทันใด
ซึ่งผูประกอบการก็จะสามารถตัดสินใจและกระทําการเสนอบริการเพ่ือตอบสนองตอความตองการท่ีเกิดขึ้นได
ทันทีทันใดเชนกัน ดังนั้นจึงเปนทิศทางสําหรับการศึกษาวิจัยตอไปเพื่อวิเคราะหหารูปแบบการบริหารจัดการ
ขอมูลท่ีสอดคลองและตอบสนองการรับรูของผูประกอบการในลักษณะเรียลไทมท่ีจะชวยสนับสนุน
ความสามารถของผูประกอบการในการใชรถบรรทุก โดยเฉพาะรถเที่ยวเปลาขากลับไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งจะสงผลตอความสามารถในการลดตนทุนการและความสูญเปลาของภาคการขนสงอีกดวย 
  
5.  ขอจํากัดและอุปสรรคในการศึกษาวิจัย 
 เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ และมีชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีคอนขางจํากัด 
ขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหไดมาจากแบบสอบถามซึ่งไดทําการสอบถามไปยังผูประกอบการขนสงท่ีมีสํานักงานอยู
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีท้ังหมด 70 ราย โดยรูปแบบของการเก็บแบบสอบถามมีท้ังหมด 3 วิธี คือ (1) 
เดินทางไปสัมภาษณผูประกอบการดวยตนเอง (2) สัมภาษณทางโทรศัพท (3) สงแบบสอบผานสื่ออิเล็กทรอก
นิสก เชน e-mail fax จากการเก็บรวบรวมทั้งหมดไดรับการตอบรับกลับมาเพียง 35 เทานั้น ซึ่งในการ
วิเคราะหขอมูลในเชิงสถิติถือวาขอมูลท่ีไดรับมามีจํานวนตัวอยางมากกวาหรือเทากับ 30 ตัวจึงสามารถนํามา
เปนตัวแทนของกลุมประชากรและวิเคราะหขอมูลตอไปได 
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